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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2006. november   8. szám                                                                                                Ingyenes

Részlet a www.kunszentmiklos.hu portál fórumáról 

Laci az igazmondó  2006. nov. 19. 18:14  | Válasz  | #10 
„Tisztelt” Kiskovács „úr”! (Továbbiakban, mivel azt írja szennylapjában, hogy házhoz megy, 
mint abban a bizonyos TV műsorban a riporter, csak Jani,)  

Nagy érdeklődéssel vettem kezembe MÁS-KÉP nevű szennylapját. Először bizakodtam, hogy 
netán-tán értelmes dolgokat ír, azonban rá kellett döbbennem, hogy ön kedves Jani, ott folytatja, 
szemét módon, ahol a választások előtt abba hagyta. Kár, hogy ezt teszi! Szívesebben olvastunk 
volna arról, hogy ön mit tett a város érdekében az elmúlt másfél hónapban. De hát tudjuk jól, 
hogy ön a másfél hónap alatt nem csinált mást csak rugdosott, rúgott „reggel, éjjel meg este”. 
Rugdosta a képviselőtársait. A kampánynak vége (ha nem vette volna észre nézzen körbe), ideje 
volna érdemi munkával foglalkoznia! Ön csak a képviselő társait szapulja, ez nagyon helytelen 
cselekedet, mert ők ahelyett, hogy a város dolgaival foglakozhatnának, kénytelenek energiájuk 
egy részét az ön rúgásainak kivédésére fordítani! Vagy talán már a következő választásokra 
készül? Egy kicsit korai még, nem gondolja? Megpróbálja hülyíteni az embereket, de megsúgom 
önnek, hogy nem sikerül, ahogy nem sikerült a választások előtt sem. Ez bebizonyosodott a 
szavazófülkékben. Nem hisz önnek senki az elvtársain kívül, de remélem azok sem 
maradéktalanul.  
Ön kedves Jani azzal vádolja a FIDESZT, hogy a választások előtt helytelen kampányt folytatott, 
de arról nem ír egy sort sem, hogy ön a piacon perecet, virágot, lángost meg még ki tudja mit 
osztogatott. Osztogatott lisztet, sok pénzért ide hozta Lajcsit és társait.  
Ön szóvá teszi, a Szentmiklósi Napokon felállított kampánykaput. Mi ez az önök 
kampánysátrához képest, meg a békésen szórakozó emberek közötti szórólapok osztogatásához.  
Kedves Jani, ön a közös vitaesten azt igére, hogy a választások utáni hétfőn, (ha csak képviselő 
lesz, akkor is) azonnal elkezdi a munkahelyteremtést. Nem látom a szennylapjában leírva, hogy 
hányat sikerült azóta összehozni? Gyanítom ez idő alatt nem sokat foglakozott a város ügyeivel, 
csak a saját pozíciójával volt elfoglalva a bizottságokban. Kár, hogy helyet kapott egyben is.  
Javaslom önnek kedves Jani, hogy a jövőben a szennylapjában a saját munkájával legyen 
elfoglalva, vagy, ha továbbra sem csinál semmit és e miatt nem tud értelmeset írni, akkor inkább 
fordítsa jótékonysági célra az újság kiadására szánt pénzt.  
Kedves Jani! Amennyiben meg tud változni és jó útra tud térni, munkájához sok sikert, erőt, 
egészséget, de főleg szívében békességet kívánok, ha nem akkor MONDJON LE!!!  
 
Laci, az igazmondó  
(Teljes név és cím a szerkesztőségben) 

 

 2006. nov. 20. 16:14  | Válasz  | #13  
Kedves Laci!  

Köszönöm az észrevételét. Kérem, ha bárminemű kételye van a tekintetben, hogy mit teszek le a 
város érdekében, vegye fel velem a kapcsolatot és beszélek róla(kiskovacs.miklos@freemail.hu). 
Az hogy mi szennylap az meg ugye mindig nézőpont kérdése. Adjon ki maga is egyet. Van joga 
hozzá.  
Kíváncsi vagyok arra is, miféle szemét dolgokat csináltam a választási kampány alatt. Ha küldene 
egy listát, boldogan venném.  

Üdvözlettel:  
Kiskovács Miklós  
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Ökológiai gazdálkodás a szántóföldi növénytermesztésben 

 

Az elmúlt időszakban sok szó esett az ökológiai 
gazdálkodásról gazdálkodói körökben. Mint 
ismeretes, az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív 
Programban meghirdetett Leader pályázat 
keretében Kunszentmiklós kistérsége elnyerte a 
maximálisan adható 100 millió forint összeget. A 
pályázat célja a térség ökológiai 
gazdálkodásának fejlesztése, értékesítési 
csatornák kiépítése, ökológiai 
szerkezetátalakítási tevékenységek elősegítése. 
Ezen aktualitás keretében egy pár gondolatot 
szeretnék megfogalmazni az ökológiai 
gazdálkodással kapcsolatban. 
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatja az 
ökológiai gazdálkodási formát, és annak 2 éves 
átállási idejét.  
Gondot okoz az, hogy a ciklus végéig, 2009-ig, 
várhatóan már nem lehet az NVT keretében 
támogatáshoz jutni, azonban az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a 
különböző támogatási formákon keresztül 
forrásokat lehet szerezni az ökológiai termelés 
megkezdéséhez. 
Mérlegelve a mezőgazdaság jelenlegi helyzetét - 
különösen a kis és közép gazdaságoknak - 
érdemes eldönteni, hogyan tovább. Egyre 
nyilvánvalóbb, hogy a nagyméretű 
tömegtermesztésben nem vagyunk 
versenyképesek. 
Tegyük fel, úgy döntünk, hogy áttérünk az 
ökológiai gazdálkodási formára, milyen 
tényezőket kell számba venni: 
-Milyen eszközökkel rendelkezem a gazdaságom 
szerkezete, földterület nagysága, földrajzi 
helyzete, talaj minősége, szakképzettség, üzleti 
kapcsolatok területén? 
-Milyen gátló tényezők lehetnek? 
-Földterület elhelyezkedése, kik a szomszédaim, 
betartható-e a vegyszerezett területtől való 
távolság? 

E tényezők ismerete mellett meg kell ismerni a 
jogi feltételeket, a nemzeti és Uniós szabályozást, 
a 140/1999-es ökotörvényt, a  

74/2004-es FVM rendeletet, a Biokontroll 
Hungária KHT alapfeltétel rendszerét. 
Ha úgy döntök, hogy a gazdaság átállása ökológiai 
gazdasággá megvalósítható, akkor megkezdhetem 
a tervezést. El kell dönteni, mit tudok 
megszállottsággal csinálni. Művelni szántóföldi 
kultúrát, zöldség kultúrát, állattenyésztést, amely 
már a teljes körű gazdálkodáshoz vezet. Fel kell 
mérni gazdaságom felszereltségét. A 
biogazdálkodás jellegéből adódóan nagy 
odafigyelést, a hagyományos termeléshez képest 
több munkát igényel. Több élő munkával kell 
rendelkezni és jó gépesítési fokkal. 
A munkaműveletek végzésével nem szabad 
elkésni, mert a késve végzett tevékenység a 
kártevők, kórokozók felszaporodásához vezet, 
mely több évre kihat a termelésre. 
A termőföld jó kondícióban tartása a termelés 
nagyon fontos szempontja. 
Műtrágyák, szintetikus anyagok használata tilos. 
Tápanyag-utánpótlás kizárólag természetes 
anyagokkal lehetséges. 
Helyes vetésforgó, hüvelyesek, zöldtrágya, 
piacképes áru előállítása szükséges. 
Az egész termelési ciklus eredményességét a piac 
fogja eldönteni. Milyen mennyiségű és minőségű 
árut tudok előállítani, a minőségét, hogyan tudom 
megőrizni, végül termékemért milyen árat tudok 
realizálni. 
Ezt kell követni a gazdálkodásban. Meg kell 
vizsgálni, hogy a gazdasági és pénzügyi 
lehetőségek áttekintése után milyen önerő áll 
rendelkezésemre, milyen EU-s és nemzeti 
támogatás igényelhető, milyenek a pályázati 
lehetőségek. 
Ez a termelési forma az eddig megszokottól eltérő 
tevékenységet, megújult gondolkodást igényel. 
Ne szégyelljük kikérni más ökológiai rendszerben 
tevékenykedő gazdák, vagy tanácsadók 
véleményét. Alapvető fontosságú a személyes 
tapasztalatok gyűjtése. 
A fentiek figyelembe vételével minimálisra 
csökkenthetjük döntésünk kockázatát. 

Gombár Istvánné 
  NVT tanácsadó 
     elérhetőség: 
  06-20/450-9070 
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A hűség városa 

Kunszentmiklós, október elsején hitet tett nemzeti elkötelezettsége mellett, hű maradt szolgáló 
képviselőihez, és legfőképpen hű maradt önmagához. 
Nem hitt a settenkedő kövér Lajcsi produkciójában, a tisztelt publikumában, akik számára G. 
Lajos a magyar zenetörténet géniusza, és akik számára Gyurcsány Ferenc valóságos félisten. 
Nem hitt a sokat ígérőknek, a megváltóknak, mert tudta, hogy aki sokat ígér, az nem ígér 
semmit, és tudta, hogy nem megváltókra, hanem józanul gondolkodókra van most szüksége a 
városnak, akik a – rómaiak által már jól beváltan alkalmazott – fontolva haladás elvét követik, 
mert csak így maradhat talpon ez a közösség. 
A jobboldal tulajdonképpen hálás lehet az MSZP-nek, az SZDSZ-nek, az MDF-nek, (stb…stb.), 
mert támogatásuk nélkül ma lehet, hogy igen ambiciózus, ám annál tapasztalatlanabb heves ifjú 
gyakorolna a város költségvetésén elméletileg megtanult technikákat, (brrr…) romba döntve 
ezzel az elmúlt négy év munkáját. Ez persze csak elméleti okoskodás, mert Kunszentmiklós 
másként gondolta. 
Az már csak a hab a tortán, hogy ez a fiatalember aláírásgyűjtésbe kezdett, – menteni, ami 
menthető alapon – alpolgármesterré történő jelölése érdekében. Halvány lila gőze nem lévén a 
kialakult helyzetről, politikatudományból és közjogból is igen szerény képességekről tett 
tanúbizonyságot. Önbizalomból bezzeg nem volt hiány (hogy finoman fogalmazzak), mert 
ahogy Pestiesen mondják: ehhez bizony arc kellett. Az viszont volt. 
A jobboldal hálás lehet a függetlenek nagyvezérének is, mert a csapatukból bejutott igen értékes 
ember erősíti a nemzeti oldalt, Völgyes doktor személyében. 
Nem hitt Kunszentmiklós az úgynevezett szakértői testület víziójában sem, mert tudta, hogy 
minden választott testület laikusnak minősül abban az értelemben, hogy nem specialisták 
behívásáról van szó, hanem népképviseletről, ami ugye a demokrácia egyik alappillére, bár úgy 
tűnik, hogy ez nem mindenkiben tudatosult megfelelően. 
Ezért volt az, hogy egyesek akkorát buktak, amekkorát csak egy gyorsasági motorversenyen 
szokás… 
Voltak aztán tollforgatók, akik már eredményre számítva, eladták magukat kilóra, kiírták 
magukból a kiírandókat, ezzel egyszersmind kiírva magukat Kunszentmiklós közéletéből is… 
Aztán bekövetkezett az, amit sokan sejtettek: megtörtént az első lemondás is, így Borák doktor 
szakmai tapasztalatát jól hasznosíthatja a Fidesz csapata. 
Szóval így döntött a város népe, Krisztus után 2006. esztendő október havának első napján, 
titkosan, demokratikusan, törvényesen. Szerintem jól döntött. 
Köszönjük Kunszentmiklós! 

Dr. Horváth László 

Hirdetmény 

Felhívjuk azon kunszentmiklósi lakosok figyelmét, akik 2006. október 1-jét megelőzően 
betöltötték 62. életévüket, és a Nyugdíjas Nap alkalmával járó vásárlási utalványt még nem 
kapták meg, hogy az utalványaikat 2006. december 15-ig a Polgármesteri Hivatal 9-es 
szobájában átvehetik. 
 Kunszentmiklós Város Önkormányzata 

Városi Fórum 

Egy hetes szünet után ismét elindult a városi fórum, mely a www.kunszentmiklos.hu portál nyitóoldalán 
található. A kunszentmiklósi aktualitások topic-ba várjuk a lakosság kérdéseit, észrevételeit, javaslatait, 
melyekre lehetőség szerint a hivatali apparátus ill. a városvezetés készséggel reagál. 

 Honti Roland, informatikus 
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Köszönetnyilvánítás 

Szíves tájékoztatásukra közöljük, hogy a Varga Domokos ÁMK részére a 2005. évi személyi 
jövedelemadó 1 %-ra felajánlott támogatásból az APEH 246.751,-Ft-ot utalt át. 
A támogatást – amelyet ezúton is nagyon köszönünk – a Művelődési Központ a kulturális és a könyvtári 
feladatellátásra használja fel. 

Horváth Tibor, intézményvezető 

Felhívás… 

… mindazon személyekhez, családokhoz, akik kun őseink ma élő leszármazottai, éljenek a nagykun- és 
kiskun településeken, az ország más tájain és a határon túl. 

… hívjuk és várjuk őket a „KUNOK I. VILÁGTALÁLKOZÓJÁRA” a Nagykunságba, Magyarországra 
(várhatóan 2008. májusa). Kérjük mindazokat, akik kötődnek a kun gyökerekhez, őslakosok, kunnak 
vallják magukat, jelentkezzenek be a kuntalalkozo@freemail.hu, vagy levélben a Nagykunsági Szellemi 
Műhely, 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 17. II. e. 11 címen (név, lakcím, más elérhetőség, kötődés 
közlés), legkésőbb 2007. március 31-ig. 

… a találkozóval kapcsolatban információ kérhető Barta László Kunmadaras nagykunkapitánya 06-
30/469-9067, vagy Fekete Imre ügyvivő 06-20/455-7239-es telefonszámain. 

… a KUNOK VILÁGTALÁLKOZÓJÁNAK honlapja: 

www.kuntalalkozo.uni.hu 

ahol folyamatos információ található majd a rendezvénnyel kapcsolatosan. 

Kiadja:  a Nagykunsági Szellemi Műhely 

Köszönetnyilvánítás 

A Szentmiklósi Napok után megjelent A Mi Ügyünkben a támogatók listája, melyből két név 
kimaradt. Elnézésüket kérjük, és most pótoljuk a hiányosságot.  

Majoros Tibor és Terményker Kft. Téti Margit 

Viziközmű Társulat hírei 

Tájékoztatjuk a Kunszentmiklóson ingatlannal rendelkező tulajdonosokat, hogy a Viziközmű Társulat 
küldöttgyűlése a Társulatba belépő új tagok (ideértve a vétel és az öröklés esetét is, ha nem volt ltp-s 
szerződés) hozzájárulásának mértékét 150.000,-Ft összegben állapítja meg. 

A Társulat a rendkívül magas költségek miatt a jövőben postai átutalási csekket a tagok részére nem 
bocsát rendelkezésre. A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a vállalt részletek befizetését banki átutalással, 
vagy személyesen szíveskedjenek teljesíteni a Polgármesteri Hivatal 6. számú szobájában, Vilmek 
Attiláné ügyintézőnél. 

Kérjük, hogy a havi részleteket minden hónap 8-ig legyenek szívesek befizetni, a késések 
következménye – az új változtatások miatt – kevesebb állami támogatást és kevesebb kamatot ír jóvá az 
OTP. Ezt az összeget a szerződés lejártakor ki kell fizetni. 

 Ügyfélfogadás: hétfő és péntek 800-1200 
 csütörtök 800-1730 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: Vilmek Attiláné: 76/551-019 vagy a 06-70/387-08-28. 

A befizetések megkönnyítése érdekében továbbra is kihelyezett ügyfélfogadást tartunk Tasskertesben az 
iskolában, minden hónap első szerdáján (december 6-án 800-1700-ig). 

A szécsitelepi lakosok részére szintén biztosítani kívánjuk a helyszíni befizetés lehetőségét, ezért 2006. 
december 5-én a SÁMÁ-ban 800-1700 között kihelyezett ügyfélfogadást tartunk. Kérjük, hogy éljenek a 
kényelmesebb ügyintézési lehetőséggel. 
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2007-ben Tasskertesben a kihelyezett ügyfélfogadás időpontjai: 800 – 1700 óráig 
január 3., február 7., március 7., április 4., május 2., június 6., július 4., augusztus 8., szeptember 5., 
október 3., november 7., december 5. 
2007-ben a SÁMÁ-ban kihelyezett ügyfélfogadás időpontjai: 800 – 1700 óráig 
január 2., február 6., március 6., április 3., május 8., június 5., július 3., augusztus 7., szeptember 4., 
október 2., november 6., december 4. 

    Dr. Borák Ákos 
Intézőbizottság elnöke 

Kérem, hogy a mellékelten felsorolt személyek a társulati hozzájárulás teljesítésével kapcsolatban 
szíveskedjenek személyesen felkeresni ügyfélfogadási időben Vilmek Attiláné ügyintézőt: 

Adonyiné Zsigár Zsuzsanna Doleszák Lászlóné Jóború Kunstár László 
Ági-Vassné Varga Györgyi Domján Judit Jóriné Kálomista Márta 
Ágoston Károly Jánosné Döme Béla Józan Ágnes 
Ájpliné Raboczki Andrea Dr. Kalló-Peti-Ferkó András Józan László 
Alföldi Attiláné Duzmath Lajos Józanné Sipos Etelka 
Árok Ferenc Duzmath László Józsa Mária 
Bajnócziné Molnár Andrea Édenné Nyírádi Mária  Juhász Csabáné 
Baki János Erdei Ágnes Juhász Lászlóné 
Bakó Ida Erdei Éva  Juhász Nándor 
Bálint Ignácné Erdős József  Kabai Eszter 
Bálint Olga Ibolya Faragó Edit Kaczmarczik István 
Balogh Benedek Farkas Ervin Kaldenekker Györgyné 
Balogh Imre András Farkas Józsefné  Kálomista Sándorné 
Balogh István Felkert-Vér Katalin Kálózi Sándor 
Balogh János Fórizs Antalné Kancsár Ferencné 
Balogh Józsefné Fórizs Ferenc Kanyik Zsigmond 
Bangó Józsefné Forró József Imréné Kanyó József Gáborné 
Bangó Zoltánné Forróné Baranya Piroska Kardos Edit 
Bárány Istvánné Forróné Berta Mária Kárpáti Zoltán 
Baráth Sándor József Gajár János Kaszala Imre 
Bebők András Galambos Sándorné Kecskés István  
Berki Attila Gecze Zoltán Kecskés Istvánné  
Beszedics János Imréné Geremcsér Tibor Kecskés László 
Bíró Károly  Geréné Garai Judit Kecskés Sándor 
Biró Lászlóné Glisics József Sándor  Kerepesi Éva 
Bobek Jánosné Győriné Varga Eszter  Kévés István 
Bognár György Gyurgyik Károly Kévés Sándorné 
Bognár Istvánné Hajdú Gábor Kiss Erika 
Bognár László Halasi Krisztián  Kiss Istvánné 
Bóna Imre Halmi Mihályné Kiss Józsefné 

Borbély Ferenc 
Hegedűsné Tóth Ilona 
Zsuzsanna Kiss Mihály Andrásné 

Borbély Klára Hepp Istvánné Kiss Mónika 
Bukodi Ferenc Herczeg Imre Knipfel Zoltán 
Bukovics István Herczeg Mihályné Kocsis László 
Buzinkay Zsuzsanna Hingyi János  Kocsis Mihály 
Csabai Ildikó Hingyi János id.  Kocsisné Szórádi Márta Éva  
Csabai János  Hingyi József László  Kohan Mihály 
Csabai Sándor Hingyi László  Kohan Mihályné 
Csankovszki János Hontiné Balog Éva Komlósdi Gábor 
Csapó Sándor Gézáné Horváth Bálint Kopin Vaszil Mihajlovicsné 
Csereklei Angéla Horváth József Kovács Gábor 
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Csereklei Imréné Horváthné Gulyás Erzsébet Kovács György 
Csombók Béláné Horváthné Gyalus Mónika Kovács Jánosné 
Czabarka Péter Hörömpő Gábor Kovács József 
Czégány Józsefné  Hunti Sándor Kovács Tibor 
Czigler István Illyés László Kovács Tibor  
Czigler Istvánné  Illyés Sándor Kökényné Bódi Erika 
Devecseri Ildikó Imre István Krizsán Zoltánné 
Dezső István Janovics Ferenc Kulisics Jánosné 
Dires István  Janovics László Szigeti Ferenc 
Lajkó József Pátyi Sándor  Szijártó János 
Látó Lajos Péntek József Szobodek István 
Lovász László Józsefné Pergel László Szombati József  
Maár Éva Borbála Pergelné Acsai Borbála Szomora Lászlóné 
Magyar Mihályné Pető Péterné Szórádi Éva 
Makai Istvánné özv. Petrik József Mihályné Szórádi József 
Márkus Károly Petrovics Péter Szőke Csaba  
Márkusné Szappanos Klára 
Piroska Ráfli Erika Ildikó  Szőke Jánosné 
Máthéné Kókai Ilona Rapcsák Tibor  Szőke Károly 
Matics Gáborné Rapcsák Zoltánné Szűcs János 
Matics Sándor Rideg Imre Szűcs Lajos László 
Mazán Anikó Ripka Mátyásné Szűcs Lajosné 
Mazán Györgyné  Rizman Istvánné Szűcs László Józsefné 
Mészáros Csaba Rokolya Attiláné Szűcs Pál 
Mészáros István Rozmanith Sándor Szűcsné Zsigmond Edit 
Mészáros István Rubes József Takács Imre 
Mezei István Rupa Attiláné Takács Norbert 
Mezei Józsefné  Rupa Béla Takács Zoltán 
Mező Eszter Rupa Gyula Tassi Gáborné 
Mező Imre Rupa Sándor  Tenke András 
Mező Imréné Rupa Tiborné Tóth  Zsolt 
Mező József Samu Jánosné Tóth Imre 
Mező Róbert Sárkány Tibor  Tóth László 
Mihálovics Gyula Schönfeld Tibor Tóth Pálné 
Mikus Lászlóné Sebestyén Sándor Tóth Péter 
Mikusné Honti Éva Sirkó Lajosné Tóth Sándor 
Molnárné Brezsák Erika Snóbel Annamária Tóth Sándor 
Móricz Mihály Somodi István Tóth Zsolt 
Móricz Mihály Józsefné Somodi Judit Tóthné Józan Terézia 
Mózes Ernő Somorjai János Tóthné Őri Éva 
Müllner Imréné Soós Ferenc Török Imre 
Nagy Árpád Endre Soós Melitta  Török Mária 
Nagy Károlyné Sós Jolán Magdolna Turzainé Kovács Katalin 
Nagy László Szabó Gábor Vágó István  
Nagy László Szabó István Vajda Tiborné 
Nagy László  Szabó István Varga Attiláné 
Nánási Lajosné Szabó János Varga Béla József 
Németh Gáborné Szabó József  Vass Árpád 
Nyáriné Rupa Valéria Szabó Lajosné Vass Attila 
Ordasi Sándor  Szabóné Gulyás Mónika  Vass Imréné 
Orgován Józsefné Szalai Istvánné  Vass Tamás 
Orosz Mihályné Szamosközi Mónika Virányi Tamás  
Ország Pál Szappanos Imréné Vörös István 
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Pál Gyula Jenő Szappanos Imréné Zalavári Attila 
Páli Ernő Szappanos Jónásné Zalavári Imre 
Páli Sándor Szappanos Kálmán   Zátrok Istvánné 
Páli Tamás Szatmári Tamásné  Zátrok József 
Pándi Zsigmond Szécsi Lászlóné Zátrok Mihályné  
Pappné Torma Marianna Szekeres Andrásné Zsigmond Istvánné 
Patai István Szendrei Sándorné Zsohár Andrásné 

F e l h í v á s 

Kérjük azt a személyt, aki 2006. november 9-én 6615 Ft-ot az OTP-ben fizetett be viziközmű 
hozzájárulásként, fáradjon be a Polgármesteri Hivatal 6-os szobájába, hogy a számlájára 
tudjuk utalni a befizetett összeget. Kérjük továbbá, hogy hozza magával a befizetést igazoló 
iratot. A kellemetlenségért szíves elnézését kérjük, rajtunk kívül álló okok miatt nem tudtuk a 
befizetett összeget a számlájához csatolni.  

Mikulás Bál 

A kunszentmiklósi Kiskunság Táncegyesület szeretettel meghívja Önt az Úr 2006. évének december 
havában, annak 9. napján este 18 órára a helyi ÁMK épületébe, egy fergeteges Mikulás báli mulatságra. 

Zenél: Gattyán Zoltán és zenekara 
Fellépnek a lakótelepi óvoda gyermekei és a 
Kiskunság Néptánc Együttes táncosai 
Ezen kívül tombola, büfé, zene, tánc kivirradtig 

Jegyek elővételben a helyszínen: 
1400 pénzérme vacsorával, 600 pénzérme vacsora nélkül 

A rendezők a bál bevételéből a Lakótelepi Óvodát támogatják! 

A MÁV Zrt. 2006. december 10-én beálló új menetrendje 

 

Információ és asztalfoglalás: Juhászné Bernáth 
Éva 06-30/489-09-51 
Kunstárné Vér Hajnalka 06-20/548-92-48 
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Kezdeményezés a Falusi Turizmus fellendítésére 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata és a Kunszentmiklósi Építőipari és Szolgáltató Kht. által 
üzemeltetett Tourinform iroda közös elhatározásra jutott, miszerint városunknak szüksége van a falusi 
turizmus fejlesztésére. E turizmusfajta az egyik legalkalmasabb módja annak, hogy az adott térséget 
felkereső turista közvetlenül megismerhesse a tájegység életét és kultúráját. Ehhez a településre jellemző 
természeti, építészeti és kulturális értékek megjelenítésére van szükség, melyekben Kunszentmiklós is 
nagy számban bővelkedik. 

A falusi turizmus összekapcsolható természeti és kulturális adottságainkkal, melyekre számos 
programcsomag fejleszthető. A Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna közelsége rengeteg lehetőséget 
kínál a természetjáró, kerékpáros, horgász, lovas és ökoturizmus kedvelőinek egyaránt. Irodánk kiemelt 
feladatának tekinti olyan programok kidolgozását, melyek segítségével kistérségünk bemutathatóvá 
válik, s mellyel együtt látogatottsága is növekszik. 
A falusi idegenforgalom beindítása azért lenne fontos, hogy ösztönözzük az egy napos kirándulásokat, a 
hétvégi üdüléseket, valamint ezáltal növeljük városunk turizmusból származó jövedelmét. Szeretnénk 
elérni, hogy az átutazó turisták is szívesen eltöltsenek egy-két napot városunkban. 

Kiemelkedő adottságaink és lehetőségeink kihasználásához azonban szükségesek olyan vállalkozó 
szellemű emberek, akik rendelkeznek tanyával vagy lovakkal, lovas kocsikkal, valamint olyanok, akik 
szívesen részt vennének a falusi turizmusban, Kunszentmiklós ismertebbé tételében. 
Az érdeklődőket a Tourinform Irodába várjuk, ahol minden kérdésükre készségesen válaszolunk. 

Elérhetőségeink: Kunszentmiklós, Kossuth L. u. 7. 
   Telefon/Fax: 76/352-156 
   E-mail: kunszentmiklos@tourinform.hu 

A falusi idegenforgalom eredményessége abban rejlik, hogy képesek legyünk együttműködni, 
összefogni Kunszentmiklós adottságainak bemutatása, megismertetése érdekében. 
 

         Balatoni Éva, irodavezető 
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Élelmiszercsomagok rászorulóknak 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület egy non-profit szervezet, melynek célja, hogy az információgyűjtés 
és publicitás eszközeivel kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és 
az arra rászorulók között, ezzel elősegítse az éhezés csökkenését. 
Önkéntesek segítségével gyűjtik össze a hipermarketekben, gyárakban és feldolgozóüzemekben 
fölöslegessé vált és megsemmisítés előtt álló élelmiszereket, majd adomány formájában eljuttatják a 
hozzáértő karitatív szervezetekhez és önkormányzati intézményekhez, akik ingyenesen szétosztják ezen 
a termékeket a rászoruló emberek között. 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata is belépett az élelmiszersegély programba, így a 
kunszentmiklósi hátrányos helyzetben élő lakosok nagy része is részesülhet ebből a támogatásból. 
Összesen 320 csomag élelmiszer kerül ingyenesen kiosztásra, melyből a kisnyugdíjasok, rendszeres 
szociális segélyben részesülők, valamint azok a családok részesülnek, akik családsegítésre szorulnak. A 
csomag tartalmaz háztartási kekszet, tarhonyát, búzapelyhet és pászkát. 
Városunk térítésmentesen jutott hozzá a fentiekben felsorolt termékekhez, a szállítást a Dunakenyér 
Sütőipari és Kereskedelmi Rt. ingyen vállalta. 
Reméljük, hogy ezen karitatív tevékenység által a lehető legtöbb rászoruló helyzetén tudtunk segíteni. 

 Bődi Szabolcs, polgármester 
Válogatás Újságcikkekből (Lesi Árpád rovata) 

Mennyit fizet majd a gázért? 

1. Hogyan kérhető majd a 
támogatás? 
Ez viszonylag egyszerű: a 
decemberi gázszámlával együtt 
érkezik majd az a Magyar 
Államkincstár által küldött 
kérdőív, amelyet kitöltve és 
visszaküldve jelezhetjük 
támogatási igényünket. Az a 
jogosult, aki ezt december 31-ig 
visszajuttatja, már a februári 
számláján remélheti a támogatás 
megjelenését, aki csak március 
31-ig, az visszamenőleg 
részesülhet majd a 
kedvezményben. 
2. Kinek jár a támogatás? 
Ez már bonyolultabb. A 
jogosultság az egy főre jutó 
jövedelemtől függ. Ahol ez az 
összeg meghaladja a 
nyugdíjminimum (jövőre 
26.830Ft) 3,5-szeresét, vagyis 
93.905 Ft-ot, ott teljes piaci árat 
(101Ft/m3) kell fizetni. Ahol 
ennél kevesebb, ott a 
rászorultságtól függően, sávosan 
változik a köbméterenkénti 
ártámogatás. (Lásd 
táblázatunkat) 
3. Bruttó vagy nettó 
összegekről van szó? 

Korántsem mindegy. Az APEH 
részéről a hét végén még úgy 
nyilatkoztak, hogy a bruttó 
összeg számít, az SzMM 
szerint viszont ez tévedés: nettó 
összegről van szó. 
4. Hogy kell számolni? 
Ez sem egyszerű, a család havi 
jövedelmét ugyanis nem a 
családtagok számával kell 
osztani, hanem az úgynevezett 
„fogyasztói egységgel”. Az 
első felnőtt 1-nek számít, a 
további nagykorú 0,9-nek, az 
első két kiskorú 0,8-nak, ám a 
harmadik gyerektől csak 0,7-
nek. Tehát egy átlagos, 
kétkeresős, kétgyerekes 
famíliában a bevételt nem 4-
gyel, hanem csak 3,5-tel 
(1+0,9+0,8+0,8) kell osztani, 
így tehát az egy főre jutó 
summa magasabb lesz. 
5. Milyen igazolás szükséges? 
Az eddigi tájékoztatás alapján 
semmilyen igazolás nem kell, 
ám jó lesz vigyázni: a 
rászorultság alapjaként 
megadott adatokat az APEH 
bármikor ellenőrizheti! 
6. Miként ellenőriz az APEH? 

No, ez egy fogós kérdés, 
elvégre az APEH az szja 
bevallások alapján 
magánszemélyenként tartja 
nyilván a jövedelmeket, a 
családok összetételéről nem 
tud. Magyarán a kontrollhoz az 
adóhatóságot informálni kell 
arról is, ki számít egy 
háztartásba. 
7. Mekkora fogyasztáshoz jár 
támogatás? 
A felső limit 3 ezer köbméter 
évente, nagycsaládosoknál 
pedig 5 ezer köbméter. 
8. Ki jár jól az új támogatási 
rendszerrel? 
Nyilván a kisjövedelműek, hisz 
az új rendszer fő célja, hogy a 
valóban rászorulók 
részesüljenek a támogatásból. 
Az új metódus vesztesei 
lehetnek viszont az 
egyedülállók, a gyermektelen 
házaspárok, illetve a 
sokgyerekes, ám jól kereső 
családok. 
9. Mi a helyzet az év közbeni 
változásokkal? 
A rendszer – tudtuk meg a 
Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium szóvivőjétől, 
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Schranz Edittől – rugalmas, 
tehát ha érdemi változás 
következik be (gyerekszületés, 
munkanélkülivé válás miatti 

keresetkiesés), év közben is 
lehet jelezni a rászorultság 
módosulását. Ehhez ismét ki 
kell tölteni egy kérdőívet és 

elküldeni az Államkincstár 
címére. 

A 101 forintos alapárból ennyi ártámogatás jár 
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (Ft) Ártámogatás (Ft/m3) 
              - 53.660 40,12 
 53.661 – 67.075 32,83 
 67.076 – 80.490 25,53 
 80.491 – 93.905 18,24 
 93.906 -                  0  

Tájékoztatás 

Eördögh Attila a Zafír Bau Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a kábeltévé 
Kunszentmiklósra történő bevezetéséhez már csak egyetlen megbeszélés van hátra. A Démász 
szakembereivel november 28-án találkozik a cég vezetése és amennyiben velük megegyeznek 
kezdődhet a munka. Az ügyvezető elmondta továbbá azt is, hogy mindent előkészítettek, tehát a 
megállapodás után – amennyiben az időjárás engedi – három héten belül ki tudják építeni a 
kábelhálózatot. 

Megalakult a Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság 

A képviselő-testület a 2006. október 25-i ülésén megalakította bizottságait. A Bűn- és Balesetmegelőzési 
Bizottság most már állandó bizottságként tevékenykedik, amely az előző ciklusban ideiglenes 
bizottságként működött. A képviselő-testület szándéka ezzel az, hogy az önkormányzat a bűn- és baleset 
megelőzési tevékenység támogatására pályázatokat tudjon benyújtani. Amennyiben a bizottság 
minimális pénzügyi kerettel fog rendelkezni a következő költségvetési évben, abban az esetben 
lehetőség nyílik előadók felkérésére, közlekedésbiztonsági bemutatók rendezésére stb.  

Ismételten tisztelettel tájékoztatjuk a város lakosságot, hogy az Áldozatvédelmi Iroda (Damjanich u. 10.) 
a megnyitása óta folyamatosan fogadja ügyfeleit, pénteki napokon 9-11 óra között. Az áldozatvédelmi 
referens útbaigazítást, felvilágosítást, segítséget nyújt azoknak a személyeknek, akik bűncselekmény 
áldozataivá váltak.  

A Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság tevékenységét illetően az előző ciklusban történt megalakulása 
óta bebizonyosodott, hogy szükség van rá, mivel munkájával hozzájárul a rendőrséggel és 
polgárőrséggel közösen végzett, a város közrendjének, közbiztonságának javításában. Gyakran érkeznek 
lakossági észrevételek, kérések, melyeket továbbítva közösen keressük és találjuk meg a megoldást. A 
bizottság megköszöni, hogy a lakosság észrevételeivel, javaslataival eddig is segítette munkáját. 

Kérdéseiket, kéréseiket, észrevételeiket továbbra is várja a bizottság elnöke: Kreisch Mihály az alábbi 
telefonszámon: 06-30-9502-599 

Kreisch Mihály képviselő 
Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság elnöke 

Lemondott dr. Gergely Sándor 

Dr. Gergely Sándor 2006. november 10-én képviselői mandátumáról indokolás nélkül lemondott. 
Megüresedett helyét Dr. Borák Ákos, a listán soron következő képviselő-jelölt tölti be. 

 Dr. Horváth László 
 Ügyrendi és Jogi Bizottság 

Szerkesztőség: Kunszentmiklós Város Önkormányzata (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12., tel.: 
76/551-010) Nyomda:  


